
HÅLLBART MODE 
från gårdagens trend till morgondagens 
sätt att konsumera

Fyrahundrafemtio plagg! står det i ett sms från min väninna som inventerar 
sin garderob inför en flytt. Fyrahundrafemtio plagg. IFyrahundrafemtio plagg. Inte konstigt att 
våra garderober har ersatts av hela rum för att vi ska få plats. Mellan år 2000 och 2010 ökade 

Sveriges klädkonsumtion med 50 procent. Det låter galet men med handen på hjärtat – 
hur många plagg huserar egentligen i din garderob?

RAPPORTERNA KRING TEXTILINDUSTRIN ser 
dystra ut. Klädföretagens prispress på producenterna 
leder till undermåliga arbetsvillkor. Bristande statlig 
kontroll i fattiga produktionsländer resulterar i kata-
strofal miljöförstöring. Kläder har gått från en nöd-

vändighet som skydd mot kyla och värme till ett sätt att 
tala om vem vi är och vad vi står för. 

ELLER SOM MIN väninna försvarade sig när hennes 
man ansåg att det kanske var dags att dra ner på kläd- 

shoppandet: 
– Du kan inte förvänta dig att jag ska använda samma 
kläder som jag hade för tio år sedan. Kläder spelar en 
stor roll i samhället idag. Överallt matas vi med säsong-
ens måsten och plagg du inte kan vara utan i löpspåret, 
på kontoret, på semestern och när du sover. Men om 
du har ett stort klädintresse – måste du då lägga det på 
hyllan för att vår planet ska må bättre och för att skona 
de utnyttjade arbetarna i Bangladesh? 

Nej så drastisk behöver du naturligtvis inte vara. Men 
för att få till en förändring kommer det att krävas mer 
av oss konsumenter. Mer eftertanke och mer kunskap. 
Idag slänger vi 8 kilo fullt duglig textil per person och år 
och det kommer Moder jord inte att acceptera hur länge 
som helst. 

REDAN RUNT ÅR 2000 uppmärksammades förhållan-
dena inom textilindustrin i bland annat Naomi Kleins 
bok No logo och via de stora antiglobaliseringsprotest-
erna. Sen blev det tyst under många år. Så frågan är:  
har utvecklingen gått framåt över huvud taget? 
– Det finns ett större intresse och en större medvetenhet 
om problemen i textilindustrin idag än det fanns för  
15 år sedan. I medier kan man förvisso märka en viss  
”fatigue” efter slentrianmässiga avslöjanden om  
svimmande arbetare och sweatshops och då övermannas 
av känslan att det är samma elände som förr. Men det 
håller jag inte med om. Intresset för miljöaspekten av 
masskonsumtionen, och för lösningarna – det cirkulära 
modet – har ökat. Lösningarna är mycket närmare nu än 
då. Men frågan är fortfarande… vill vi betala för dem?
Så säger Gunilla Ander – journalist som skrivit böck-
erna Bomull – en solkig historia och Den lilla svarta 
– modeindustrins mörka baksida. Hon menar att det 
finns bättre möjligheter att konsumera hållbart i dag. 
Men det kräver också en del av konsumenten. 
– Du måste skaffa dig kunskap. Läs på och lär dig vilka 
material som är bättre ur miljösynpunkt. Känn på  
kvalitén, syna sömmarna. Ser plagget ut att vara av dålig 
kvalité så är det antagligen det och kommer då inte hålla 
i längden. Dyrt vid inköp men på sikt billigare för både 
miljö och plånbok. 

”Det finns ett större intresse 
och en större medvetenhet 

om problemen i textil-
industrin idag än det fanns 

för 15 år sedan.”

FEM SÄTT ATT 
KONSUMERA MER HÅLLBART

Inventera. Satsa på en mindre och 
smartare garderob. Genom att  
grundligt gå igenom din garderob 
och ta reda på vad du verkligen  
använder skapar du dig överblick.  
Det hjälper dig att hitta din stil,  
undvika spontanköp och klarlägga 
vad du faktiskt behöver komplettera 
med.  

Vårda. Har du plagg som är trasiga 
eller skor som behöver sulas om, se till 
att få dem fixade hellre än att köpa 
nytt. Om du inte är händig med nål 
och tråd så finns det många duktiga 
skräddare och skomakare som är det. 
 

Återvinn. Har du inte använt ett plagg 
på evigheter kanske det är dags att 
låta det vandra vidare. Men släng det 
inte. Sälj eller ge bort det till någon 
som uppskattar det mer än du. Lider 
du av separationsångest? Lägg dina 
utsorterade plagg i en låda på 
vinden i 6 till 12 månader. Är lådan 
efter denna tid fortfarande orörd? 
Let it go! Undersök även om din egna 
nästa investering kanske går att köpa 
begagnad. 
 

Låna eller hyr. Ska du på en tillställning 
som kräver ett plagg lämpat enbart 
för en kväll? Låna av en vän eller hyr, 
möjligheten finns både i butik och på 
nätet. I många av Sveriges storstäder 
kan du idag även hitta klädbibliotek 
där du kan låna kläder mot en mindre 
avgift. 
 

Byt. Har du fina plagg i din garderob 
som du tröttnat på – scanna av din 
umgängeskrets. Det kanske finns  
någon med samma känsla som vill 
idka lite byteshandel. Eller så kanske 
du hittar vad du söker i din partner 
eller annan familjemedlems garderob.
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NÄR DET KOMMER TILL arbetarnas förfärliga vill-
kor i länder som Bangladesh och Kambodja dyker argu-
mentet att deras alternativ är långt värre upp. Ett arbete 
i en fabrik är bättre än ett liv på gatan. Det argumentet 
tycker inte Gunilla håller. I vissa länder, till exempel 
Portugal, har utvecklingen av textilindustrin lyft landet 
och förbättrat dess ekonomi. Men i stora delar av Asien 
ser man ett annat mönster. Med hjälp av globaliseringen 
fortsätter priserna pressas och ländernas regeringar gör 
allt för att behålla produktionen, till exempel genom 
skattefrihet eller att förbise krav på miljö- och arbets-
villkor. Så uppstår den paradoxala situationen att tex-
tilarbetarnas villkor försämras, trots att industrin drar 
in hårdvaluta och höjer BNP. Därför menar Gunilla att 
det är bättre att köpa kläder som är tillverkade i Europa 
framför Asien. Då vet du att både arbetsvillkor och 
miljöansvar fungerar bättre. 

ATT TRENDEN ÄR på väg åt rätt håll finns det flera 
faktorer som indikerar. Begreppet cirkulärt mode  
började användas i svensk media under sommaren 
2014 och är idag en modell allt fler arbetar med. 
Filippa K gjorde en större omställning i sitt sätt att 
arbeta redan 2011 och 2014 introducerade de en över-
gripande strategi som innebär en cirkulär produktion 
framför en linjär. Elin Larsson, Sustainability Director 
på Filippa K, förklarar deras modell så här:
– Vi vill att kläder ska användas så länge som möjligt. 
Därför utbildar vi våra kunder i klädvård och bistår med 
skräddarhjälp om något gått sönder. Vi vet att kunderna 

tröttnar på sina plagg långt innan de är slut. Därför 
arbetar vi med second hand koncept så att plaggen kan 
säljas vidare och få nytt liv. För de tillfällen då kunden 
bara behöver ett plagg för en kort tid, vid en fest eller till 
exempel en affärsresa, erbjuder vi uthyrning i en del av 
våra butiker. Målet är att inga kläder ska hamna i 
soporna innan de är helt slut. De ska maxa sin livslängd 
och hållas i omlopp länge. 
Tror du att engångskläder kommer vara ett alternativ 
för fast fashion i framtiden?
– Likt i naturen finns det långa och korta processer.  
Det finns fjärilar som lever 1 dag och elefanter som lever 
i 70 år. Det betyder inte att ett är bra och ett dåligt. Men 
vi måste lära oss ett nytt sätt att tänka. Därför tror jag 
att det kommer nya lösningar för att mätta behovet av 
fast fashion. Nedbrytbara plagg som man inte tvättar 
utan återvinner kan absolut vara ett alternativ. Den här 
utvecklingen är bara i sin linda. 

SÅ VAD BÖR MIN väninna (och du och jag) med 
våra sprängfyllda garderober tänka på för att få till en 
mer hållbar lösning? Att inventera sin garderob är en 
bra början. Gå igenom alla plagg och fundera på vad 
som används och vad som agerar galgvärmare. Skänk 
bort eller sälj det som aldrig kommer ut och luftas. 
När du har definierat din garderob, fundera igenom 
dina framtida köp. Slentrianshoppa inte. Satsa på 
kvalité och ta hand om dina plagg. På så sätt blir 
nästa flytt eller storstädning garanterat smidigare 
och samvetet renare.

Ebba von Sydow och Emilia de Poret 
författarna bakom boken Säker Stil – guiden 
till den perfekta garderoben.
– Shoppa i din egen garderob. Att förnya sig 
handlar inte alltid om att tillföra nya plagg 
och accessoarer till garderoben, utan om 
att lära sig att trolla med det man redan har. 
När du har hittat din säkra stil kan du addera 
trender som kompletterar din look. Lek med 
accessoarer, ett skärp kan ge ett gammalt 
plagg en helt ny siluett. Solglasögon funkar 
året runt, alla dagar. Mixa feminint med 
maskulint och våga använda dina festplagg 
till vardags. 

Gunilla Ander som skrivit böckerna Bomull – 
en solkig historia och Den lilla svarta –  
modeindustrins mörka baksida.
– Höj botten och håll igen. Det är ganska 
enkelt. Undvik masskonsumtion av billiga 
toppar till exempel. Köp kvalité och dra 
ner på mängden.

Johanna Nilsson har författat boken Slow 
fashion – en guide till smart och hållbart mode 
tillsammans med Jenny Johansson. 
– Jag är egentligen en fast fashion konsument 
men jag gör det på ett slow fashion sätt. Jag 
tycker om att ha mycket grejor att välja på 
och för mig är möjligheten att variera mig en 
stor del av lusten med mode. Därför ser jag 
min garderob som en hållplats. Kläderna bor 
hos mig en kort tid och sen går de vidare till 
någon annan. Det gör jag främst genom att 
handla mycket på second hand och även 
skänka tillbaka plaggen dit när jag tröttnat 
på dem. Att leva mer hållbart behöver inte 
innebära att du bara ska äga fem plagg. 
Det gäller att hitta en väg till hållbarhet som 
ligger nära den du redan är. Det är så var-
aktiga förändringar och vanor skapas tror jag.

Elin Larsson, Sustainability Director på Filippa K.
– Vara selektiv med det du köper. Ta hand om 
dina kläder och kasta inga kläder i soporna 
om de fortfarande går att använda.

Experternas tips


